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K O N I N K L I J K 

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: Jaarvergadering plus lezing "Karakteristieke panden" 

Wanneer: Op woensdag 7 maart 2018 van 20.00u.  tot 22.00u. 

Locatie: "De Leste Geulde" Noordsingel 75, Horst. 

 

 

 

 

Uitnodiging 44e jaarvergadering woensdag 7 maart 2018.     

 

Dames en Heren, 

 

Graag nodigen wij u allen uit om op woensdag 7 maart 2018 onze 44e jaarvergadering bij te wonen. 

Naast de gebruikelijke agendapunten voor een jaarvergadering staat er na de pauze nog een korte 

lezing op het programma. De heer Dienco Bolhuis van de gemeente Horst aan de Maas zal een 

uiteenzetting geven over "Karakteristieke panden" in onze gemeente. 

 

Tevens ontvangt U voor de vergadering de nieuwste editie van onze INFO, nummer 58.  

 

De lezing is ook toegankelijk voor niet-leden van kring Ter Horst. Zij betalen een kleine bijdrage 

van € 3,00 per persoon. 

Deze vergadering zal zoals gebruikelijk worden gehouden in de zaal De Leste Geulde, Noordsingel 

75 te Horst en begint om 20.00 uur. 

 

 

AGENDA JAARVERGADERING: 
 

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag 43e jaarvergadering (8 maart 2017, zie Info LGOG nr. 58). 

3. Verslag over 2017 van de secretaris (zie Info LGOG nr. 58). 

4. Verslag over 2017 van de penningmeester en de kascontrolecommissie. 

5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. 

6. Bespreking bestuursbeleid. 

7. Huldiging jubilaris(sen). 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting van de jaarvergadering. 

 

 

 

LGOG Kring Ter Horst 

Dhr. P.J.T. Vissers  

Secretaris 

T. 077-398.41.40 

E. secretariaat@lgogterhorst.nl 
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Na de pauze zal de heer Dienco Bolhuis een lezing verzorgen over "Karakteristieke panden" in onze 

gemeente Horst aan de Maas. Iedereen kent natuurlijk de landelijke en gemeentelijke 

monumentenlijst. Monumentale panden zijn herkenbaar aan de blauw-witte schildjes. Onze 

gemeente telt momenteel 100 rijksmonumenten en ongeveer 150 gemeentelijke monumenten. Maar 

daarnaast staan in de gemeente nog vele panden van historische waarde. Karakteristiek of 

beeldbepalend: ook die zijn het behouden of het beschermen waard. De afgelopen twee jaren heeft 

de gemeente in samenwerking met de  heemkundeverenigingen en het LGOG een inventarisatie 

gemaakt van deze panden. Vrijwilligers hebben alle panden in de gemeente bekeken en geschouwd. 

Daarna zijn deze panden besproken met de heer Bolhuis en wel of niet op de lijst geplaatst. De heer 

Bolhuis zal tijdens zijn lezing uitleg geven over de opzet van deze lijst, het doel en nut ervan en ook 

wat de inwoners van de gemeente hiervan merken. 
 

 

  
 

Sinds 2013 is de heer Bolhuis werkzaam in onze gemeente als consulent erfgoed, voorheen was hij 

bijna 25 jaar secretaris welstand- en monumentencommissie. Samen met Jacqueline van Melick zal 

hij de lezing verzorgen. Mevrouw Van Melick is planoloog, gestart in de voormalige gemeente 

Sevenum en nu ook voor Horst aan de Maas. 
 

Graag nodigen wij u uit om de jaarvergadering en de lezing bij te wonen en  hopen dat wij u op       

onze 44e jaarvergadering in zaal "De Leste Geulde" mogen begroeten. 

 

Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst, 

 

drs. Marcel van den Munckhof, voorzitter  dhr. Jan Vissers, secretaris 

 

   

 

    

   Programma: 

   Woensdag 11 april 2018: Lezing over het Ruhrgebied door de heer drs. Marcel Hogenhuis 

   Zaterdag 14 april 2018: Eendaagse excursie naar het Ruhrgebied; Oberhausen en Kettwich an 

    der Ruhr. 


